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Vi har d. 1. november sagt farvel til Magne og Alberte, som er startet hos sommerfuglene. Vi ønsker dem 
alt held og lykke på deres nye stue.   

D. 1. november byder vi velkommen til Kaya som starter på vores stue. Vi glæder os alle til mange hyggelige 
timer med Kaya, og til at lære hende bedre at kende.  

I november måned vil vi arbejde med ”Sproglig opmærksomhed”. Vi vil have fokus på:  

- Kropssprog. 
- At udfordre børnenes sproglige kompetenser. 
- Dialogisk læsning som styrker børns ordforråd 

Dette vil vi bl.a gøre ved at læse en historie til samling hver dag og snakke mer børnene om det vi har 
læst. Vi vil også lave et stort vendespil med billeder og tekst. 

Hver dag vil vi dokumentere vores hverdag og aktiviteter. Disse dokumenter hænger vi på opslagstavlen 
uden på gangen. Billeder fra børnenes hverdag vil blive lagt på Daycare. I er mere end velkomne til at 
følge med i jeres barns hverdag gennem disse dokumenter.  

I uge 45 har storgruppen projektuge med Sommerfuglene omkring Sproglig opmærksomhed og i uge 46 har 
hele stuen temauge på tværs af alle vuggestue grupperne . 

Der er lavet ny gruppeinddeling på stuen (gælder fra 1/10) 

Gruppe 1. Ida, Elias, Hadiya 

Gruppe 2. Vilja, Malthe 

Gruppe 3. Loui, Alma, Kaya 

 

Retningslinjer.  Selvom Corona retningslinjerne er ophørt, vælger vi fortsat på stuen, at børnene skal 
afleveres ved lågen i døren. Det gør vi Bl.a pga : 

 Undgå uro hos de andre børn. 

 Der er nemmere for børnene at sige farvel. 

 Det giver mere selvstændige børn. 

Derudover er stadig vigtigt, at I husker at vaske jeres barns ansigt og hænder hver morgen inden I aflevere, 
samt at sprittes jeres egne hænder af. Efteråret er godt på vej og det er vigtigt at jeres barns garderobe er 
fyldt med passende tøj efter vejret, og at kassen på badeværelset er fyldt op med skiftetøj – På forhånd tak.  

Venlig hilsen Tusindfryd  
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